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O ESTADO DE S. PAULO

SEXTA-FEIRA, 7 DE JUNHO DE 2013
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da RCTV, 33 emissoras de rádio, o que deixou desempregados centenas de colegas”, disse a comunidade por meio de
nota. “Em mais de uma oca-

sião, o presidente Chávez submeteu jornalistas ao escárnio
público quando foi incomodamente questionado em entrevistas.” / AFP e EFE
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Mario Silva, ex-apresentador do
programa chavista ‘La Hojilla’,
depôs ontem em Caracas sobre
uma gravação apresentada pela
oposição na qual ele menciona
corrupção no governo.

chaçamos o prêmio dado ao falecido presidente Chávez, responsável pelo fechamento de
inúmeros meios de comunicação durante seu governo: além

ão

● Depoimento

Peregrinação. Visitas ao quartel onde Chávez está enterrado

o

Três meses após a morte de
Hugo Chávez, a Fundação
Prêmio Nacional de Jornalismo (FPNP) – órgão estatal ligado à vice-presidência venezuelana – outorgou ao líder
bolivariano o Prêmio Nacional de Jornalismo Simón Bolívar. Ao longo de seus 13 anos
de governo, Chávez impulsionou a criação de um amplo
aparato de imprensa estatal
que reúne rádios comunitárias, canais de TV, jornais e
agências de notícia.
Chávez também foi acusado
pelaoposiçãodesufocarojornalismo crítico ao seu governo. A
láurea,anunciada na quarta-fei-

ciou que pedirá a revisão do Registro Eleitoral após denunciar
que nele constam os nomes de
quase 200 mil pessoas que estão
autorizadas a votar, apesar de
terem morrido. Isso não significa
que alguém votou no lugar desses eleitores nas eleições presidenciais de 14 de abril. / EFE
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ra à noite, será entregue à família do presidente no Dia do Jornalista, em 27 de junho.
“Decidimos outorgar o prêmio extraordinário ao comandante Hugo Chávez porque ele
devolveu a palavra aos oprimidos do mundo em seu papel de
comunicador social, em sua
constantebatalhacontraamentira midiática”, disse a porta-

CARACAS

Há200 mil‘eleitores’
mortos,diz oposição
● A oposição venezuelana anun-

ar

Venezuelano morto em março ganha homenagem
por ‘democratizar comunicação’; sindicato protesta

MIGUEL GUTIÉRREZ/EFE
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Chávez leva
prêmio estatal
de jornalismo

voz da FPNP, Lil Rodríguez.
“Ele deu sem descanso sua visão de mundo ao povo e nos deu
a Pátria.”
Acerimôniadeentregadoprêmio será comandada pelo presidente Nicolás Maduro, herdeiro político do bolivarianismo,
eleito em 14 de abril, e ocorrerá
no Palácio de Miraflores, sede
do Executivo venezuelano.
“Nunca tivemos comunicadores como Chávez e Bolívar”,
acrescentou a porta-voz. “O comandante impulsionou e criou
meios públicos e populares e levou sua causa aos oprimidos do
mundo, especialmente na América Latina.”
Uma das ações mais controvertidas do líder bolivariano foi
a não renovação da concessão
da RCTV, em 2007. O canal, crítico do chavismo, foi acusado
de ter tramado o golpe de Estado que tirou Chávez do poder
por dois dias em 2002.
Este ano, a Globovisión, um
dos últimos canais com conteúdo antichavista, que já foi vítima de pesadas multas por parte do governo, foi vendida pelos proprietários a empresários próximos do governo e
tem passado por uma mudança em sua linha editorial.
O Sindicato Nacional de Jornalistas da Venezuela protestou contra a homenagem. “Re-
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Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 7 jun. 2013, Primeiro Caderno, p. A9.
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Jovem que ficou 17 dias
soterrada recebe alta

Aos 91 anos, príncipe
Philip é internado

Seul aceita oferta de
diálogo de Pyongyang

A costureira que sobreviveu 17 O príncipe Philip, marido da
dias sob os escombros de um
rainha Elizabeth, foi internado
prédio que desabou em
ontem para uma “cirurgia
Bangladesh, matando
abdominal explorató1.123 pessoas, deiria”, informou o Paláxou ontem o hospicio de Buckingham
MORRERAM
tal em que estava
sem dar detalhes.
QUARTA-FEIRA EM
internada. “Nunca
Segundo o comuniQUEDA DE PRÉDIO
sonhei que voltacado, a cirurgia do
EM FILADÉLFIA
ria, sou grata a topríncipe de 91 anos
dos”, disse Reshma
já estava marcada e
Begum, de 19 anos. Ela
ele deverá permanecer
agora trabalhará como
hospitalizado por ao merecepcionista em um hotel cin- nos duas semanas. No ano pasco estrelas e trocará o salário
sado, ele esteve internado uma
mensal de US$ 65 que recebia
semana em razão de uma infecpor um de US$ 450.
ção urinária recorrente.

6

A Coreia do Sul aceitou ontem
uma proposta feita pela Coreia
do Norte para a realização de
conversações oficiais sobre
um determinado número de
“temas sensíveis”, após meses
de tensão militar entre os dois
países, divididos há seis décadas. O anúncio foi feito depois
do aumento da tensão entre a
comunidade internacional e o
regime norte-coreano, provocado pelo terceiro teste nuclear da Coreia do Norte, em
fevereiro, e pelas ameaças feitas pelo regime de Pyongyang
contra os EUA.
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Consulte regulamento
e marcas participantes na loja.

Promoção válida de
07/06 a 27/06/2013. Consulte
regulamento completo nas lojas.
Promoção não válida para
produtos de saldo e ponta de
estoque.

A cada 15 m² de pisos e revestimentos
Bold, o cliente ganha um saco de
argamassa AC1 Royal Grés
(cód. 1301225) e a cada 15 m² de
porcelanatos, pisos ou revestimentos
retificados o cliente ganha um saco de
argamassa para Porcelanato Interno
Royal Grés (cód. 1301250).

Marcas Participantes

Empresas Compram
também pelo telefone:

telhanorte.com.br
twitter.com/telhanorte
facebook.com/telhanorte
foursquare.com/telhanorte

11 3787-1000

atendimento@telhanorte.com.br

SAC

GRANDE SÃO PAULO (11) 4004-2444
DEMAIS REGIÕES 0800-729-2444

Ofertas válidas de 07/06/2013 a
13/06/2013 para todas as lojas
Telhanorte do Estado de São Paulo
(exceto Presidente Prudente)
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Revista Telhanorte:

PATRÍCIA
MALDONADO
VISITAMOS
O REFÚGIO DA
APRESENTADORA
DA BAND

ESPECIAL

PISOS

Solicite a sua em nosso site.

• DICAS
• SOLUçõES
• TENDêNCIAS

CHRIS
CAMPOS
E AS NOVIDADES
EM REVESTIMENTOS
TECNOLÓGICOS

ANTES
E DEPOIS
FLORA DISKIN
MUDA A CARA
DO HALL

Cadastre-se no nosso site
para receber o tablóide e mais
ofertas por email.

Garantimos a quantidade mínima de 5 unidades, 100 m2 ou 180 L. Reservamo-nos o direito de limitar por cliente a quantidade dos produtos anunciados. Parcelamentos no Cartão Telhanorte: *1: Os pagamentos podem ser parcelados em até 8 vezes sem juros mediante parcela mínima de R$ 70,00
ou 9 ou 10 vezes sem juros, mediante parcela mínima de R$ 250,00. *2: Os pagamentos parcelados em até 24 vezes fixas, com juros, poderão ser feitos mediante parcela mínima de R$ 20,00. A taxa de juros aplicada no parcelamento em 24 vezes é de 1,99% a.m. + IOF. Para mais informações sobre
parcelamento, consulte o stand da financeira na loja. Consulte o CET (Custo Efetivo Total) no momento da contratação. *3: Telhanorte Garante, consulte regulamento completo na loja. Fotos apenas para efeito ilustrativo. Preço do frete não incluso nos preços anunciados.

